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și bănci                                                                           Nr. 22/ 231/ 19.09.2012   
 
 
 
Comisiei pentru afaceri  europene 
Domnului Preşedinte Viorel HREBENCIUC 
 
Biroului Permanent al Camerei Deputaților, 
 
Direcției de drept comunitar 
 
 

 
PROIECT DE OPINIE 

privind 
Comunicarea Comisiei privind Principiile comune privind mecanismele 

naționale de corecție fiscală  COM (2012) 342 
 

Având în vedere Tratatul de la Lisabona privind rolul parlamentelor 
naţionale, în special art. 5 şi 12 al TUE şi Protocoalele nr. 1 si 2 anexate tratatului,  

 
Având în vedere Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.11/2011 privind 

procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, 

 
Luând în considerare opinia Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, 

care a fost sesizată în fond în data de 05.09.2012 de Biroul Permanent, privind 
Comunicarea Comisiei privind Principiile comune privind mecanismele naționale 
de corecție fiscal, în ședința din 19.09.2012 deputații au adoptat următorul proiect 
de opinie ce cuprinde: 

 
 Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene impune statelor 

membre obligația de a-și considera politicile economice ca fiind o chestiune de 



 2 

interes comun și de a avea politici bugetare ghidate de necesitatea de a asigura 
finanțe publice solide. 

Prezenta comunicare este adoptată ca parte a procesului de 
implementare a Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul 
uniunii economice și monetare, în interesul general al Uniunii și pentru a 
contribui la buna funcționare a uniunii economice și monetare. 

Ea propune principiile comune care trebuie să stea la baza 
mecanismelor de corecție naționale. Ele acoperă aspectele esențiale care trebuie 
avute în vedere atunci când se concepe un mecanism de corecție, incluzând 
statutul juridic al acestuia, coerența cu cadrul Uniunii Europene, activarea 
mecanismului, tipul corecției din punctul de vedere al dimensiunii și al 
calendarului, instrumentele sale operaționale, funcționarea unor eventuale clauze 
de exceptare, precum și rolul și independența instituțiilor de monitorizare.  

Ideea că regulile bugetare trebuie să poată face față unor circumstanțe 
deosebit de dificile este de mult timp recunoscută în cadrul de supraveghere al 
Uniunii Europene, fiind de asemenea recunoscută în Tratatul privind stabilitatea, 
coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare. 

De asemenea, trebuie instituite reguli solide și asiguratoare privind 
numirea și caracterul adecvat al resurselor și accesul la informații în cadrul 
mandatului. Aceste condiții sunt necesare pentru ca instituțiile de monitorizare să 
poată funcționa în mod eficace și să poată juca rolul de apărători ai transparenței 
și credibilității mecanismelor. O atenție deosebită trebuie acordată posibilității de 
comunicare neîngrădită cu publicul.  
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 
 

           Maria Eugenia BARNA                                      Nicolae BUD 
 

 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  Luminiţa Ghiorghiu 


